
 

  
(1)นิราศร้าง ห่างสหาย ไปฮานอย 

เปลี่ยนอากาศ กันหน่อย ปล่อยวางบ้าง 
การท าสวน ผลไม้ ไม่ใคร่ว่าง 

ต้องหาทาง สร้างโอกาส ก่อนขาดแรง 
 

เดินทางโดย Flight FD 642 
โดยไม่ต้อง จองVISA ให้หน้าแห้ง 

ข้อก าหนด AEC มีฤทธิ์แรง 
แค่แสดง Passport ก็ปลอดทาง 

ไปเวียตนาม ยามนี้ ครั้งที่สาม 
เคยเยี่ยมยาม Sigon ญวนตอนล่าง 
และDanang ฝั่งทะเล ท าเลกลาง 

เป็นเส้นทาง ใต้ไปเหนือ เพื่อเปิดตา 
 

Ho chimin city ที่เวียตนาม 
ตอบโจทย์ความ ข้องใจ ให้รู้ว่า 
ใยเวียตกง ชูธงชนะ America 

ตัวเล็กกว่า American คลานผ่านอุโมงค์ 



แกวบางส่วน ชวนกัน ผันRefugee 
ลงเรือหนี ลี้ล่องน้ า ตามประสงค์ 
ถึงแผ่นดิน ถิ่นไทย หายใจโล่ง 

ไป่จ านงค์ คืนเรือน เหมือนเคยมา 
 

ไม่ว่ากัน มันเป็น วิบากกรรม 
เขามีความ ทุกข์ยาก จ าพรากหนา 

อยู่แดนไทย สบายใจ ไม่มรณา 
เป็นพ่อค้า ร่ ารวย ด้วยมานะ 

 

ไปเวียตนาม ยามหนาว คราวเหมันต์ 
อาจหนาวสั่น ห่อนพล่ัน มั่นพละ 
เปลี่ยนที่จิบ ไวน์บ้าง นะเกลอนะ 

ก่อนมรณะ จะท่องไป ไกลปฐพีองยอดหญิง 
 

(2)แปดโมงครึ่ง ถึงฮานอย ค่อยคลายใจ 
ถึงเป้าหมาย ได้สุขขี ดีจริงหวา 
มาเวียตยาม ยามนี้ ไม่มีวีซ่า 

การตรวจตรา หน้าต.ม.รอสองนาที 
 

จากเมืองกรุง มุ่งSapa สามร้อยก.ม. 
แดนดิดต่อ จีนใต้ ไกลหลายล้ี 

ห้าชั่วโมง บนทางด่วน ชวนชมดี 
ยอดคีรี ชี้สูงล้ า ค้ านภา 

 

เส้นทางล้วน ควนเขา ผ่านเผ่าม้ง 
ผู้ด ารง ชีวิต พิชิตผา 

ขุดขั้นบันได ให้เป็นแอ่ง แปลงหน้าผา 
เป็นแหล่งผัก ภัตตา น่าเมียงมอง 

 

 

 
 



เห็นทุ่งนา กว้างใหญ่ ควายไถนา 
พสุธา ชุ่มน้ า ฉ่ าสนอง 

ช่วงฤดู ทนุบ ารุง ทุ่งรวงทอง 
ฟ้าเรืองรอง สององศา กายาเย็น 

 

เคยข้องใจ ใยมีข่าว ข้าวเวียตนาม 
เขามากล้ า งามกว่าไทย ใยหยอกเล่น 

ได้มาเห็น กับตา ว่าตรงประเด็น 
ก็เขาเล่น ปลูกทั้งปี ไม่มีพัก 

 

เดินชมเมือง Sapa คราชิงพลบ 
จวบบรรจบ ภัตตาคาร ส าราญนัก 
ชิมเหล้าดอง ไหใหญ่ สมุนไพรหลัก 
จิบเบียร์จาก Saigon ก่อนนิทรา 

 

(3)เช้าสิบเอ็ด กุมภาพันธ์ ตะวันสลัว 
หมอกมืดมัว ทั่วพารา มรรคามืดมิด 

อุณหภูมิ สี่องศา กายาเย็นจี๊ด 
หนาวจับจิต ประชิดกาย ได้ใจจริง 

 

หนาวอย่างนี้ ปรี่หาเฝอ เจออุ่นหน่อย 
ปรุงอร่อย สไตล์พ้ืนเมือง เลื่องลือยิ่ง 

ได้เติมแรง แกร่งกาย ไป่ประวิง 
ตั้งใจซิ่ง ขึ้นเขาชัน ชมSunworld 

 

ยอดดอยนี้ มีกระเช้า กล่าวขวัญมาก 
ยืนยันจาก สารGuinness เจตน์สรรเสริญ 
ยาวหกพัน สามร้อยเมตร Longest cable 

สูงสุดเหิน เกินพันสี่ร้อย สอยเสียบฟ้า 

 

 

 

 



 

 

 

 

การจราจร ค่อนข้างช้า มรรคามัว 
หมอกหนาทั่ว กลัวชนกัน พลั่นปัญหา 

คนขับรถ ช านาญทาง ยังต้องช้า 
มองเห็นทาง ข้างหน้า สี่ห้าเมตร 

 

กระเช้าเคลื่อน เยือนฟ้า ฝ่าเมฆี 
ยังไม่มี ทัศนวิสัย ให้สังเกตุ 

จวบขึ้นไป เหนือเมฆา สุริยาเล็ด 
แววแสงเพ็ชร เล็ดลอดมา ฮือฮาพลัน 

 

เป็นอีกหนึ่ง ในชีวิต พิชิตเมฆา 
ได้แหวกฟ้า ฝ่าเมฆี ชี้ชมสวรรค์ 
พระพุทธรูป ใหญ่ล้น บนยอดชัน 

ฝีมือสรรค์ สร้างเคเบิ้ล เกินบรรยาย 
 

(4)Happy birthday night to Mod 
 

รุ่งสุริยา ลาSapa มา Halong 
จากเหนือสุด รุดล่อง ผ่องลงใต้ 
ถึง Hanoi คอยก่อน อย่าอ่อนใจ 
ผ่านเลยไป ชมเรือ เหนืออ่าวทอง 

 

ตรงเทศกาล ตรุษจีน ถวิลหา 
เหล่าร้านค้า ศรัทธาเยี่ยม เตรียมข้าวของ 

ทั้งกุ้งหอย ปูปลา หลากหน้าปอง 
เตรียมฉลอง เทศกาล ภัตตาคารไม่มี 

 



 

 

 

 

จากซาปา ห้าร้อยไมล์ ไปฮาลอง 
แผ่นดินทอง ของเวียตนาม อร่ามศรี 

ดินด าชุ่ม ลุ่มน้ า เลิศล้ านที 
ผู้น ามี วิสัยทัศน์  พิพัฒน์พสุธา 

 

บ่ายมาถึง ฮาลอง มองมาลี 
เขาช่างมี วัฒนาการ อันเจิดจ้า 

สร้างเมืองใหม่ สายไฟหาย ไม่ขัดตา 
อนาคต ข้างหน้า จราจรดี 

 

ค่ าคืนนี้ ปรี่เข้าเทค ท าเด็กบ้าง 
เพื่อนร่วมทาง ครบวันเกิด พรูเพริดศรี 

จุดเทียนชัย ไสวสว่าง หนทางดี 
ขอเพื่อนมี ความสุข ทุกข์ละลาย 

 

สหาย"มด" จงสดชื่น ระรื่นขวัญ 
แม้คบกัน ไม่นาน มั่นใจหลาย 

เที่ยวคราวนี้ ดีจัง ช่างSurprize 
จุดเทียนชัย ในคลับ ผับHalong 

 

(5)Halong bay เสน่ห์แรง แหล่งอุดม 
ดินดีสม ลมพอเหมาะ เฉพาะถิ่น 
หมึกกุ้งหอย ปูปลา ล้วนน่ากิน 

มีทรัพย์สิน seafoods สุดบรรยาย 
 

ทิวทัศน์สวย ด้วยหลากเกาะ เลาะริมอ่าว 
เปรียบปานราว ก าบังลม สมพิสัย 

สัตว์น้ ามาก ผักอุดม สมบูรณ์กระไร 
ภักษาหาร มากมาย เกรียงไกรจริง 



เห็นกุ๊กต า ปลาหมึกยักษ์ หมักเครื่องปรุง 
กลิ่นจรุง จูงใจ ได้อย่างยิ่ง 

หยิบชิมดู สู้ไม่ถอย อร่อยจริง 
เพียงตัวอย่าง อ้างอิง สิ่งเพิ่มพุง 

 

Saigon beer มิเสียชื่อ เลื่องลือชา 
จิบแกล้มปลา หลากหลาย น้ าลายพุ่ง 

กินกับเพื่อน คู่ใจ ได้คุยฟุ้ง 
มิตรรุ่นลุง น้าอา เฮฮากระจาย 

 

Halong city มีอนาคต หมดกังขา 
วิสัยทัศน์ จัดว่า น่าใช้ได้ 

สาธารณูปโภค บริโภค ยกมือให้ 
แผนเมืองใหญ่ ได้ยินยล ผลงานดี 

 

เห็นเมืองเขา มองบา้นเรา เฉาใจจัง 
งานก่อสร้าง ล่าช้า น่าบัดสี 

ระเบียบวินัย ไม่พัฒนา เงื้อง่าท่าดี 
อยู่แบบนี้ มีหวัง ล้าหลังอีกนาน 

 

(6)"ซินเขียยู่อี่ ซืนนีฮ้วดไช้ ปีใหม่จีน" 
 

สวนสนุก Fansipan สถานท่องเที่ยว 
กว้างขวางเชียว เขยีวขจี ฤดีสนาน 
มวลมาลัย ใส่ใจดี สดสีตระการ 
มีcable เหินผ่าน สราญภิรมย์ 

 

 
 

 

 

 

 



สถานงาม อร่ามศรี มาลีไสว 
เดินชมได้ ตามสะบาย หทัยสม 

การจัดการ พฤกษชาติ ผุดผาดภิรมย์ 
ขอชื่นชม เจ้าของบ้าน จัดการดี 

 

เสียดายนิด ชิดวัน งานตรุษจีน 
ภัตตาคาร การกิน สิ้นสิทธิ์ชี้ 

คนกลับบ้าน รวมญาติ ขาดร้านดี 
แต่ยังมี ร้านแกงไทย ในHalong 

 

อาหารดี มีหลายอย่าง นั่งลองลิ้ม 
กินเต็มอิ่ม อร่อยดี ไม่มีสอง 

ตักเพิ่มได้ ไม่ว่า 50,000 ดอง 
เมืองฮาลอง มีกุ๊กไทย ชื่นใจจริง 

 

งานตรุษจีน ถิ่นนี้ ศรีสดใส 
ฉลองปีใหม่ ต่างแดน แสนสุขยิ่ง 
ทั้งปีเก่า ปีใหม่ ฝ่ายชายหญิง 
จงละทิ้ง สิ่งเลวร้าย ใฝ่แต่ดี 

 

ปีเก่ากว่า ล่าถอย คอยปีใหม่ 
ขึ้นวันใหม่ เดือนใหม่ ไว้ศักดิ์ศรี 
ตัวเรานั้น มันคนเดิม เพิ่มบารมี 
สร้างความดี มีน้ าใจ พรชัยขจร 

 
หมายเหตุ..อัตราแลกเปลี่ยน 10,000 ดอง =15 บาท

(โดยประมาณ) 
 
 

 

 

 

 
 



 
 

(7)เยือน Halong สองวัน สุขหรรษา 
คืนกลับมา Hanoi อีกหน่อยก่อน 
ทะเลงาม ยามสายัณห์ ตะวันรอน 
เที่ยวตะลอน ตะลุย คุ้ยเมืองญวน 

 

มาพบเห็น ประเด็นวุ่นวาย ในเมืองหลวง 
คนทั้งปวง ช่วงชิง ซิง่ปั่นป่วน 
เอาสิ่งของ กองขาย ไร้ขบวน 

ต่างเชิญชวน ซื้อสินค้า ราคาเกินจริง 
 

เป็นวิชา ค้าขาย สไตล์จีน 
ญวนเจ้าถิ่น ชอบใช้ ก าไรยิ่ง 

หากส่ายหน้า ผ่านไป ไม่สุงสิง 
ก็จะวิ่ง ตามหลัง ทั้งลดราคา 

 
 

มีต้นไม้ หลากหลาย ใส่มอเตอร์ไซค์ 
ถอนมาขาย ทั้งราก มากนักหนา 
เบญจมาศ แกลดิโอลัส มัดม้วนมา 

ดอกลิลลี่ ก็โสภา น่าต่อรอง 
 

จราจร ทุกสาย วุ่นวายแท้ 
ยินเสียงแตร รถยนต์ ตะโกนก้อง 

มอเตอร์ไซค์ ไล่แซง แย่งช่องคล่อง 
จึงขัดข้อง ทั้งถนน มลพิษกระจาย 

 

เรื่องถนน หนทาง ช่างเหมือนไทย 
วางสายไฟ ยึกยัก ดั่งมักง่าย 
ปัญหาใหญ่ คือวินัย แก้ไขไง? 
มีกฎหมาย บังคับ ปรับให้จริง 

 

อ าลาแล้ว แก้วตา เมืองHanoi 
เวลาน้อย กลอยใจ เสียดายยิ่ง 

ประสบการณ์ ผ่านบ้านนี้ มีหลายสิ่ง 
ด้วยใจจริง อวยชัย ให้ Vietnam 

 

 

 

 


